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بالتراث ) وإدارة العمران أيضا(بعد انقضاء اليوم األول من هذه الندوة ومرور محترفين عالج أولهما عالقة العمران 
االقتصاد اإلنشائي : "ثالثوالبيئة وعالج الثاني موقع السياسات القطاعية من إدارة العمران، نصل إلى المحترف ال

  ".والسياسات العقارية

  في البداية مالحظة وتساؤل
يخطئ من ينكر أن االعتبارات االقتصادية وال سيما العقارية هي التي تتحكم فعليا بسلوك المتعاطين بالعمران، فكلنا 

ن بالمخططات التفصيلية نعرف أن توزيع عوامل االستثمار على العقارات يشكل لب اهتمام المواطنين والمسؤولي
للمناطق ومحور ضغوطهم واحتجاجاتهم الكثيفة ومخالفاتهم المتكررة التي تغرق المديرية العامة للتنظيم المدني وتشل 

  .فال مجال ألي كالم مجد عن العمران وإدارته دون مواجهة المسألة العقارية. فاعليتها
انونية والمالية والنظم الترتيبية واإلدارية، المركزية والمحلية، كل ما سمعناه من المحاضرين األجانب حول الصيغ الق

إن فهمنا منطقها الشكلي، ال نفهم مبرراتها فهي تبدو لنا . المعتمدة والمقترحة، الناجح منها والفاشل، تبدو لنا غريبة
نمتاز بشيء من الفرادة هل ينقص هؤالء عنا كفاءة أو أنهم يفوقوننا ذكاء، أو أننا . ضربا من ضروب الترف الفكري

  .يقف حاجزا بيننا وبينهم أو باألحرى بوهم من الفرادة يقف حاجزا بين خطابنا وواقعنا

  التباس التعابير والمفاهيم
ليس من باب الصدف أن يعتري المفردات المستخدمة في مجال العمران وإدارته غموض كثيف والتباسات عديدة، ففي 

  .وما يستتبع من تخبط في الممارسات والخطابات المواكبة لهاذلك دليل على تخبط المفاهيم، 
مثال نطلقه على كل تملك أو نشاط على صلة بقطعة أرض أو بمبنى أو بأجزاء من مبنى، وهو يحول " عقاري"فنعت 

التي تنبع وال تميز اإلحصاءات الرسمية المختلفة . دون إقامة أي تمييز بين التملك واإلنتاج وال بين األرض واإلنشاءات
، بين تبادل ملكية "العقارية"في الدوائر " الملكيات العقارية"أصال من مصدر إداري واحد، هو عمليات تسجيل انتقال 

أراض أو وحدات مبنية قديمة وهي ال تعدو مبادلة أصول عقارية بأصول مالية وال تتصل باإلنتاج وال تولد أية قيمة 
وهكذا، وعلى . بنية جديدة تم تشييدها، وهي الحلقة النهائية لعملية إنتاجية محددةمضافة وبين بيع أبنية أو أجزاء من أ

رغم درجة االهتمام القصوى التي نحيط بها الشؤون العقارية، من سوق ونشاط وعجلة الخ، نخلص ال نعرف ال كميات 
ة ومكاتب ومستودعات على ، من مساكن ومحالت تجاري"السلع العقارية"التبادل وال تطور أسعار كل فئة من فئات 

بما يتصل بحيازة " عقاري"ونود اغتنام فرصة هذه الندوة القتراح حصر صفة . اختالف أنواعها ومواقعها وقدمها
لما يتصل بحيازة " بنائي"لما يتصل بإنتاج السلع المبنية وصفة " إنشائي"األراضي غير المبنية وتبادلها، واعتماد صفة 

  .ا وتبادلهااألبنية القائمة وأجزائه
ونزيد في هذا المجال أن أحد مساوئ النظام الضريبي المعتمد العديدة أنه، إذ يعفي البائع ويفرض على الشاري تسديد 
رسوم التسجيل، يوحد مصلحتهما تجاه الخزينة في تخفيض سعر التسجيل، مما يؤدي، إلى جانب تخفيض العائدات 

هذا بينما يسمح استبدال رسوم التسجيل كليا أو جزئيا . عقارية والبنائيةالعامة، إلى إفساد إحصاءات أسعار السوق ال
بضريبة على الربح المحقق من قبل البائع بتصحيح العلتين معا وبنسبة كبيرة لكونها تضع مصالح البائع والشاري في 

  .تناقض

  المعاينة السطحية، معالمها وحدودها
  ة، ماذا يمكن رؤيته في الواقع العملي؟برغم غموض المفاهيم والتباس المعطيات الرقمي
ويتالقى هذا التقدير مع ارتفاع أسعار .  بما يقارب ستة أضعاف١٩٩٠نالحظ أوال أن أسعار األرضي قد ارتفعت بعد 

. العقارات في وسط بيروت بين تقدير لجان االستمالك والتعرفة التي اعتمدتها سوليدير في معرض بيع للعقارات ذاتها
  . النسبة تصح لغالبية األراضي أكانت في بيروت أو في المدن األخرى أو في المناطق الريفيةوتكاد هذه 



نالحظ ثانيا أن هذا التطور الملفت لم يقتصر على أسعار العقارات بل طال بالمقدار ذاته، أو بمقدار مقارب، مختلف 
  .المؤشرات النقدية من كتلة نقدية أو ميزانية مجمعة للمصارف

التالي مؤشران متوازيان وملفتان لناحية ارتفاعهما، كالهما يدعم مصداقية اآلخر وكالهما مقيم إيجابيا في أمامنا ب
 علة أساسية ال بد من ١٩٩٦ويتوافق الكثيرون على أن تباطؤ نموهما أو حتى تراجعهما المحدود منذ . الخطاب السائد

  ؟ وماذا لو كان تقييم أثرهما على االقتصاد والعمران سلبيا؟ولكن ماذا لو كانا مترابطين. مداواتها بإجراءات مختلفة
فالناتج المحلي بالقيم الثابتة لم  يشهد . الملفت أوال أن هذا االرتفاع الحاد لم يترافق حتى مع الحد األدنى من نمو اإلنتاج

بة سنوية وسطية ، أي بنس%١٥ سوى ارتفاع طفيف ال تزيد نسبته التراكمية عن ١٩٩٨و-١٩٩٢خالل الفترة بين 
، ولوال هذا التوسع في نفقات اإلدارة "النمو"، علما أن زيادة إنفاق اإلدارات العامة مسؤولة عن ثلث هذا %٢,٤بحدود 

أو (إال نتيجة التباس % ٤١وما األرقام المتداولة التي تشير إلى نسبة تراكمية بحدود %. ١,٦لما كان النمو السنوي فاق 
قائم على اعتماد مؤشر أسعار االستهالك لقياس تقلب أسعار القيم المضافة المنتجة محليا ) باسنأمل أن يكون مجرد الت

ذلك أن ما يقارب نصف سلة االستهالك مستورد وأسعاره لم ترتفع ال بل تراجعت . والتي تشكل بمجملها الناتج المحلي
م عن ذلك أن أسعار اإلنتاج المحلي من وينج. بسبب تحسن سعر صرف العملة الوطنية وتدني نسب التضخم العالمية

، أي بنسبة سنوية وسطية بحدود %١٢٤السلع والخدمات قد ارتفعت خالل الفترة المذكورة بنسبة تراكمية تقارب 
١٤,٤.%  

الظاهرة الغالبة إذا هي ظاهرة التضخم، فهل يكون ارتفاع األسعار العقارية وارتفاع المؤشرات النقدية مرتبطين بها 
   إحدى حلقاتها المكونة؟ويشكالن

  موقعا الملكية العقارية وتناقضهما
على عتبة مواجهة هذه المفارقة الملفتة الرتفاع أسعار العقارات إلى حد بات يعطل سوقها ولنمو اقتصادي مفقود، ال بد 

  :من التذكير بعدد من البديهيات النظرية والعملية
ئيسي لثروة األسر، ال سيما وأن الحيازة العقارية واسعة االنتشار تحتل األرض موقعا اقتصاديا مزدوجا، فهي مكون ر

وإن كان يرجى، من الوجهة األولى، أن ترتفع أسعارها . بين اللبنانيين، وهي في الوقت ذاته مدخل اقتصادي رئيسي
، أن تنخفض أسعارها رفعا لقيمة الثروات الخاصة، فإنه يرجى، من الوجهة الثانية، وتحسينا للقدرة التنافسية لالقتصاد

زد على ذلك أن شعور األسر بارتفاع ثروتها العقارية يشجعها على االقتراض ويؤدي تلقائيا إلى . خفضا لتكاليف اإلنتاج
ويترافق مع القناعة المعممة في البلد بارتفاع القيم العقارية . زيادة إنفاقها االستهالكي، فيتأثر الميزان التجاري للبالد سلبا

  .هرة تمويل األصول بدال من تمويل اإلنتاج، مع ما يترتب عليها من مخاطر جدية في نظم التسليفتفشي ظا
وينجم عن تقلب قيمتها البيعية أو التأجيرية آثار مباشرة على مختلف استخداماتها، . األرض مدخل أساسي في االقتصاد

مة أو من خالل رفع كلفة األبنية المعدة للخدمات أكانت ألغراض الزراعة أو في حاالت االستمالك إلنشاء تجهيزات عا
ويشكل سعر األرض العنصر المحدد في البرامج اإلنشائية والتجهيزية . أو للسكن أو للصناعة أو للتجارة أو للسياحة

في الواقع أوال، حيث لم يعد مجديا إقامة مبنى سكني في المدن دون مجمع تجاري مواكب، ولم يعد (إزاحة لبعضها 
وصوال إلى إزاحتها من حيز التصور، كما عبر عن ذلك بصراحة عضو في ... يا إبقاء المدارس في المدينةمجد

المجلس البلدي لبيروت عندما استغرب مطالبة البعض بإقامة حدائق عامة في المدينة على أرض تملكها البلدية ألن 
ذلك أن العبء العقاري لكل متر مبني . المقابلوفرضا لبعضها في ) واقترح إقامتها في عكار" مترها بألفي دوالر"

مؤهل لالستثمار، وهذا العبء بمثابة تغريم لصاحب المشروع اإلنشائي، تتناقص وطأته النسبية كلما كانت كلفة إنشاء 
. وارتفاع سعر األرض أو العبء العقاري هو الذي يحرف العرض عن الطلب المتاح. هذا المتر وسعر مبيعه مرتفعين

ليات هذا االنحراف تراجع الرقعة الزراعية لمصلحة اإلفرازات التي يبقى معظمها مهمال لعقود من الزمن، ومن تج
وتفكيك المصانع وتعذر إقامة مناطق صناعية، وصعوبة االستمالك إلقامة اإلنشاءات العامة، فتتوقف برغم توفر التمويل 

 السكنية المشيدة على الفئات الفخمة مما يترك أكثر من مئة الخارجي ألنه يغطي األعمال دون االستمالك، وتركز الشقق
وقد أثبتت محاوالت تحفيز الطلب باإلعفاءات والحمالت الترويجية عجزها عن تصحيح ... ألف شقة شاغرة، الخ

  . انحراف ناجم عن اختالل المعايير االقتصادية للعرض في سوق اإلنشاءات
غط على كل إجراءات التنظيم إن أثناء التفاوض على المخططات أو من وسعر األرض هو في المحصلة العنصر الضا

  .خالل مخالفة ما أقر منها

  مستوى األسعار العقارية المطلق والنسبي، حلول التوازن أو فقدانه
ة وهو عائد إلى طبيعة الملكية العقاري. تتميز السوق العقارية في كل البلدان بعدد من الخصائص أبرزها طابعها الدوري

التي ال يتصل الطلب عليها بالدورة االقتصادية إال بشكل غير مباشر، فالطلب على األرض ليس طلبا نهائيا لغاية 
االستهالك أو االستثمار بل هو طلب مشتق يرتبط بتوقعات تطور ذاك الطلب النهائي، ومن هذه الخصوصية ينشأ ما 



في تقلب التوقعات ارتفاعا ومن بطء في آليات التصحيح مع ما ينجم عنها من مبالغة ومن سرعة " مضاربات"يسمى 
  . تراجعا

ومن الواضح أن سعر أرض ما يتحدد انطالقا من المستوى المرجعي العام لألسعار العقارية في اقتصاد ما، فيزيد 
سبة سعرها عنه إن كانت تتمتع بصفات تفاضلية، مثل الخصوبة لألرض الزراعية أو الموقع وعامل االستثمار بالن

  . لألرض المعدة للبناء
وما يهمنا ليس ظاهرة تقلب األسعار العقارية الدوري وال المفاضلة بين سعر أرض هنا وأرض هناك، بل المستوى 

  . المرجعي العام لألسعار العقارية في االقتصاد اللبناني
وقد . ية ومنخفضة في البلدان الفقيرةبالنظر إلى أوضاع مختلف البلدان يتبين أن أسعار األراضي مرتفعة في البلدان الغن

عمل االقتصاديون على دراسة العالقة بين أسعار األراضي وأوضاع اقتصاد بلد ما وتوضيحها منذ نشوء الفكر 
فبلور االقتصاديون الكالسيكيون من ريكردو وماركس مفهوم الريع العقاري بينما . االقتصادي في القرن الثامن عشر

وال تختلف النظريتان كثيرا فيما خص موضوعنا، ال . عاصرون نظرية السلع غير القابلة للتبادلبلور االقتصاديون الم
  .بل تتكامالن

فملكية األرض حق يمنحه المجتمع بحكم قوانينه للمالك بتحصيل ريع أكان على شكل إيجار أو على شكل ثمن لقاء 
ذا الريع يتحدد بحسب طاقة مختلف األنشطة ومن الواضح أن مستوى ه. سماحه بإقامة أي نشاط على هذه األرض

والريع في هذا المجال اقتطاع . االقتصادية على تحمل عبء هذا الريع وبحسب القدرة التفاوضية لفئة المالكين العقاريين
 من االقتصاد بمجمله، إذ أنه يدخل كبند من بنود كلفة المشروع االقتصادي أيا كان، يسعى صاحبه إلى تحميله لمستهلكي

لو كان اقتصاد البلد الذي يعنينا معزوال عن العالم، لما كان لمستوى الريع المرجعي تأثير . السلع والخدمات التي ينتجها
نهائي على اإلنتاج إال من خالل تعديله لتوزيع الدخل، لمصلحة فئة المالكين العقاريين وعلى حساب المستهلكين النهائيين 

عالم ليس مكونا من اقتصاديات منعزلة، واالقتصاد ليس لعبة متساوية المجاميع، تتساوى لكن ال. والمستثمرين، إلى حد ما
ولم تعد أنظمة حماية األسواق من رسوم جمركية وقيود على حركة الرساميل . فيها أرباح فئة ما مع خسائر فئة أخرى

ت هذه القيود جميعا تسمح إلى حد ما والمعلومات وغيرها قادرة على االستمرار أمام موجة العولمة الجامحة، وقد كان
ذلك أن السلع . بفصل تأثيرات االقتصاد العالمي عن اقتصاد بلد معين، وإن بتحميل مستهلكي هذا البلد تكاليف إضافية

واألرض من الفئة الثانية . تنقسم إلى فئتين، تلك التي هي قابلة للتبادل التجاري بين الدول وتلك التي ليست قابلة للتبادل
ويؤدي تحرير التجارة إلى فتح األسواق فيما بين بعضها البعض فيما خص السلع القابلة للتبادل بينما تبقى . بالطبع

  .شروط تسويق الثانية منفصلة إلى حد بعيد عن السوق العالمية
اتها ومعدالت وهكذا تصبح البلدان ال بل المدن، فيما خص ترتيب أراضيها وعمرانها ومستويات أعبائها العقارية وخدم

في نهاية المطاف، يتحدد . إنتاجيتها، في موقع ثابت بطيء التطور، تقابلها رساميل متحركة ومتحررة من قيود التموضع
المستوى المرجعي ألسعار السلع والخدمات غير القابلة للتبادل الدولي، وال سيما األرض، بحسب درجة اإلنتاجية والغنى 

القابلة للتبادل بالمقارنة مع األسواق العالمية، إذ أن تحقيق مكاسب في اإلنتاجية في بلد القتصاد معين في مجال السلع 
معين يسمح برفع الدخل فينجم عنه ارتفاع في الطلب يطال حكما السلع غير القابلة للتبادل حيث الوفور العائدة لزيادة 

إلنتاج إلى حد يقلص من أرباح زيادة اإلنتاجية ال بل وينعكس ذلك ارتفاعا لتكاليف ا. اإلنتاجية محدودة، فترتفع أسعارها
ومنا هنا تلتقي النظرية المعاصرة مع النظرية الكالسيكية حيث أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات غير القابلة . قد يلغيها

وأما في . نوينطبق هذا الوصف بشكل واضح على البلدان الغنية وال سيما على اليابا. للتبادل يترجم ارتفاع الريوع
لبنان، فقد شهدنا الظاهرة نفسها من ارتفاع لألسعار العقارية وألسعار السلع غير القابلة للتبادل كالتعليم والصحة 
والخدمات المختلفة كالمطاعم والسينما والهوامش التجارية، مع ما تستتبع من نتائج سلبية على اختالل الميزان الخارجي 

اخلية وتراجع القدرة على التصدير وارتفاع الحاجة إلى االستيراد، وعلى البنية الداخلية كنتيجة الرتفاع التكاليف الد
ولكن ذلك قد حصل دون أي ارتفاع في مستويات اإلنتاجية . لالقتصاد بتقلص فرص العمل وتوسع االستدانة والتضخم

  .في مجال السلع القابلة للتبادل
 بشكل عام يغفل حقيقة بديهية أخرى، وهي أن ثمة فرقا أساسيا بين وال بد هنا من التذكير بأن الكالم عن األرض

وإن كان يصح، إلى حد ما، اعتبار األرض الطبيعية . األرض كمعطى طبيعي والعقار كمنتوج اجتماعي واقتصادي
اعية منها، وسيلة إنتاج مباشرة في المجتمعات التقليدية القائمة على الزراعة، فاألرض باتت اليوم بمجملها، حتى الزر

تتحدد قيمتها إلى جانب األطر القانونية والتنظيمية، بحكم التجهيزات العامة التي تنشئها الدولة أو السلطات المحلية، 
ورأينا أن سببا . وبحسب األوضاع االقتصادية العامة للبلد والسياسات المالية واالقتصادية والضريبية والتنظيمية المعتمدة

 العقارية يكمن في عدم وضوح هذه األطر القانونية والتنظيمية وفي عدم تكافؤ تكاليف هذه أساسيا النحراف السوق
. التجهيزات العامة، إنشاء وتشغيال وانتفاعا، وفي عدم توازن هذه السياسات المالية واالقتصادية والضريبية والتنظيمية

ح انحراف السوق العقارية، بل لتصحيح ومن هنا تكتسب استعادة هذه التوازنات أولوية قصوى، ليس فقط لتصحي
  األوضاع االقتصادية عامة وإلزاحة عائق أساسي أمام نمو اقتصادي مجد في البالد



  ترابط معالم االنحراف وسبل معالجاته
نأمل أن تسمح اإلشكالية التي قدمنا للمحترف باإلحاطة بأوجه المسألة العقارية المتعددة وبالمساهمة في نزع بعض 

. وقناعتنا أن هذه المسألة تقع في قلب أزمة العمران وفي قلب أزمة إدارة العمران في لبنان. سات التي تحيط بهاااللتبا
وكل عمل يسمح بنقل التعاطي معها من حيز التوصيف السطحي إلى المعاينة التحليلية عمل مفيد وإن أدى إلى بلورة 

  . خيارات قد تبدو صعبة
) أمثال السيد بالبو(وإنما بين تشكيك الجامعيين . يطة وال الخيارات فيها واضحة أو علميةليست مسائل إدارة العمران بس

بالحلول التكنوقراطية التخطيطية وتركيزهم على الصيغ التفاوضية والتعاقدية، وبين اعتراف المسؤولين عن إدارة 
ما إصرارهم على ضرورة العمل بأخطائهم في مجال التخطيط الطويل األمد وإن) أمثال السيد عواضة(العمران 

االستشرافي، بين الموقفين قاسم مشترك هو مواجهة خيارات بالتردد أمامها أو بالمخاطرة بحسمها، وما يلفت عندنا أن 
فكل خيار صعب وال يقبل المرء الصعوبة واالنضباط إال مكرها بضرورات الممارسة . الخيارات ال تتبلور وال تطرح

  .قتصادية وبيئية خطيرة هي التي سوف تضطرنا على ذلكونحن على عتبة أزمة ا

 


